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HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 21 

TWENTY-FIRST ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON MINERALS  

(21ST ASOMM) 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021 

Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam 

 Hình thức họp trực tuyến  

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Chủ trì: Thứ trưởng Trần Quý Kiên 

Thời gian Nội dung 

 Chuẩn bị : 

- 08:30 –  09:00: tất cả  đại biểu  đăng nhập, Việt Nam kiểm tra kết nối mạng 

- 08:55 –  09:00: Ô. Trần Phương thông báo hướng dẫn cho Hội nghị 

09.00 –09.05 

(5 phút) 

MỤC 1: CHỦ TỊCH ASOMM NHIỆM KỲ TRƯỚC PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

Ô. Trần Phương mời Lãnh đạo ASOMM Singapore, Chủ tịch ASOMM nhiệm kỳ cũ, 

phát biểu khai mạc. 

09:05 – 09:10 

(5 phút) 

MỤC 2: ĐẢM NHẬN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH ASOMM 

- Ô. Trần Phương mời các Lãnh đạo ASOMM Việt Nam và Brunei Darussalam, 

đảm nhận vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch, điều hành ASOMM 21. 

- Ô. Trần Phương mời  Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc. 

- Ô. Trần Phương mời  Lãnh đạo ASOMM Brunei Darussalam phát biểu khai mạc. 

 (05 phút/mỗi người). 

09:10 – 09:13 

(3 phút) 

MỤC 3: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Chủ trì thông qua chương trình và bắt đầu Hội nghị. 

09:13 – 09:15 

(2 phút) 

MỤC 4: BAN TỔ CHỨC SẮP XẾP CÔNG VIỆC 

Hội nghị triệu tập toàn thể. Ông Trần Phương thông báo các lưu ý cho Hội nghị. 

09:15 – 09:25 

(10 phút)  

MỤC 5: KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN TỪ CÁC HỘI NGHỊ ASEAN;  CÁC VẤN 

ĐỀ XUYÊN SUỐT. 

Chủ trì mời Ban Thư ký ASEAN (ASEC) trình bày nội dung trọng tâm từ Hội nghị 

Thượng đỉnh ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và các hội nghị 

ASEAN liên quan khác, bao gồm các chủ đề và các vấn đề xuyên suốt liên quan đến 

khoáng sản để yêu cầu ASOMM/ AMMin quyết định / yêu cầu hành động tiếp theo 

(7 phút trình bày). 

Chủ trì thảo luận về các quyết định liên quan / các yêu cầu thực hiện tiếp theo, nếu 

có (3 phút thảo luận). 

MỤC 6: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN 
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09:25 – 09:40 

(15 phút) 

6.1. Thương mại và đầu tư khoáng sản 

Chủ trì mời Philipppines, Chủ tịch Nhóm Công tác Thương mại và Đầu tư khoáng 

sản (WGTIM), tóm tắt những nội dung sau (10 phút): 

(i) Tình hình thực hiện: Kế hoạch công tác WGTIM 2021 và các hoạt động 2021 

thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2 

(ii) Tiến độ các hoạt động ưu tiên năm 2021 của WGTIM nhằm thực hiện Kế hoạch 

AEC 2025: cụ thể: 

a) Hoàn thiện các khuyến nghị chính cho hợp tác khu vực về khoáng sản nhằm 

ứng phó với các cơ hội và thách thức trong tương lai (Kế hoạch hành động (AP) 

số 2, 2021 và giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản (PED) 2021). 

b) Xây dựng ít nhất một (1) hoạt động nâng cao năng lực với ba nước Đối thoại 

để thúc đẩy thăm dò và hỗ trợ ước tính tài nguyên / trữ lượng khoáng sản trong 

ASEAN (AP số 5, 2021). 

iii) Các vấn đề khác sau Hội nghị WGTIM lần thứ 18 và 19 được tổ chức vào chiều 

29/3/2021 và sáng 7/7/2021, nếu có. 

Chủ trì mời các quốc gia lần lượt cập nhật kế hoạch tiếp theo để hoàn thành trước 

tháng 12/2021 Kế hoạch Công tác WGTIM 2021 (5 phút cập nhật). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các kiến nghị, nếu có. 

09:40 – 09:55 

(15 phút) 

6.2. Phát triển khoáng sản bền vững 

Chủ trì mời CHDCND Lào, Chủ tịch Nhóm Công tác phát triển khoáng sản bền 

vững (WGSMD), cập nhật những nội dung sau (10 phút): 

 (i) Tình hình thực hiện: Kế hoạch công tác WGSMD năm 2021 và các hoạt động 

2021 thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2 

(ii) Các vấn đề khác sau Hội nghị WGSMD lần thứ 18 và 19 được tổ chức vào sáng 

30/3/2021 và chiều 7/7/2021, nếu có. 

Chủ trì mời các quốc gia lần lượt cập nhật kế hoạch tiếp theo để hoàn thành trước 

tháng 12/2021 Kế hoạch Công tác WGSMD 2021 (5 phút cập nhật). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các kiến nghị, nếu có.  

09:55 – 10:10 

(15 phút) 

6.3. Xây dựng năng lực khoáng sản 

Chủ trì mời Malaysia, Chủ tịch Nhóm Công tác Xây dựng năng lực khoáng sản 

(WGCBM) , tóm tắt những nội dung sau (10 phút): 

(i) Tình hình thực hiện: Kế hoạch công tác WGCBM năm 2021 và các hoạt động 

2021 thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2  

(ii) Tiến độ các hoạt động ưu tiên năm 2021 của WGCBM nhằm thực hiện Kế 

hoạch chi tiết AEC 2025, cụ thể: 

a) Thông qua Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về khoáng sản (AMCAP-

III) giai đoạn 2: 2021-2015 (AP số 1, 2021). 

b). Hoàn thiện Nghiên cứu về Triển vọng Phát triển cho Hợp tác ASEAN về 

Khoáng sản (DPAMC) (AP số 3, 2021). 
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c) Tiếp tục làm việc để hoàn thành AP số 6, 2020) - Hoàn thiện và bắt đầu thực 

hiện Chương trình Nâng cao Năng lực cho AMCAP, được phê duyệt vào 

12/2019 (AP số 6, 2021). 

iii) Các vấn đề khác sau Hội nghị WGCBM lần thứ 18 và 19 được tổ chức vào chiều 

30/3/2021 và sáng 8/7/2021, nếu có. 

Chủ trì mời các quốc gia lần lượt cập nhật về kế hoạch tiếp theo để hoàn thành 

trước tháng 12/2021 Kế hoạch Công tác WGTIM 2021 (Cập nhật 5 phút). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các kiến nghị, nếu có. 

10:10 – 10:25 

(15 phút) 

6.4. Thông tin và Dữ liệu khoáng sản 

Chủ trì mời Singapore, Chủ tịch Nhóm Công tác Thông tin và Dữ liệu khoáng sản 

(WGMID), tóm tắt những nội dung sau (10 phút): 

(i) Tình hình thực hiện: Kế hoạch công tác WGMID năm 2021 và các hoạt động 

2021 thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2 

(ii) Tiến độ Ưu tiên năm 2021 của WGMID theo Kế hoạch chi tiết AEC 2025, cụ 

thể: 

a) Hoàn thiện Nghiên cứu xác định phạm vi cho Hệ thống Thông tin và Cơ sở 

dữ liệu Khoáng sản ASEAN (AMDIS) (AP số 4, 2021). 

iii) Các vấn đề khác sau Hội nghị WGMID lần thứ 18 và 19 được tổ chức vào sáng 

31/3/2021 và chều 8/7/2021, nếu có. 

Chủ trì mời các quốc gia lần lượt cập nhật về kế hoạch tiếp theo để hoàn thành 

trước tháng 12/2021 Kế hoạch Công tác WGMID 2021 (5 phút cập nhật). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các kiến nghị, nếu có. 

10:25 – 10:40 

(15 phút) 

6.5. Kết quả chính của Nhóm Công tác chung (JWG) lần thứ năm và thứ sáu 

Việt Nam trình bày tóm tắt kết quả chính của JWG lần thứ 5 và 6 được tổ chức lần 

lượt vào ngày 29/3 và ngày 6/7/2021, cụ thể như sau (10 phút trình bày): 

(i) Tiến độ hợp tác với các Đối tác Đối thoại / Tổ chức Quốc tế, cụ thể: 

a) Hợp tác với Ba nước Đối thoại 

b) Hợp tác với Hiệp hội Khai khoáng ASEAN (AFMA) 

c) Hợp tác với Ủy ban Điều phối các Chương trình Khoa học Địa chất Đông và 

Đông Nam Á (CCOP) 

d) Hợp tác với Diễn đàn Liên Chính phủ về Khai khoáng, Khoáng sản, Kim 

loại và Phát triển bền vững (IGF)  

e) Đề xuất hợp tác với Chi-lê 

(ii) Tình hình quản lý Quỹ Ủy thác Khoáng sản ASEAN (AMTF). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các kiến nghị, nếu có (5 phút thảo luận). 

10:40 – 10:55 

(15 phút) 

Nghỉ giải lao 

IGF  đăng nhập 

MỤC 7: CẬP NHẬT VỀ HỢP TÁC VỚI DIỄN ĐÀN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ KHAI THÁC, KHOÁNG 

SẢN, KIM LOẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (IGF) 
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10:55 – 11:10 

(15 phút) 

7.1. Tiến độ Kế hoạch làm việc luân phiên ASEAN - IGF giai đoạn 2019-2021 

Chủ trì mời IGF trình bày tóm tắt nội dung sau: (10 phút trình bày) 

 (i) Kết quả Diễn đàn ASEAN-IGF 2021 tổ chức vào tháng 8 và tháng 10 năm 2021. 

 (ii) Cập nhật về công việc của IGF liên quan đến Khung chính sách khai khoáng: 

gồm các hoạt động/kinh nghiệm hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường quản trị 

khoáng sản - có thể áp dụng cho ASEAN . 

(iii) Các hoạt động khác bao gồm kết quả nổi bật của Diễn đàn Khai thác và Bền 

vững Châu Mỹ năm 2021: Chuỗi cung ứng khu vực cho các khoáng sản quan trọng.  

Hội nghị có thể thảo luận, nếu có (5 phút thảo luận) . 

11.10 – 11.25 

(15 phút) 

7.2. Thông qua Kế hoạch Công tác ASEAN-IGF giai đoạn 2022-2025 

Chủ trì mời Campuchia, với tư cách là Điều phối viên Quốc gia về hợp tác ASOMM 

với IGF, trình bày tóm tắt Dự thảo Kế hoạch Công tác ASEAN-IGF 2022-2025, để 

ASOMM thông qua và dự kiến để AMMin 8 thông qua (5 phút tóm tắt). 

IGF có thể được yêu cầu làm rõ thêm thông tin, nếu có (5 phút). 

Hội nghị xem xét và thông qua Kế hoạch làm việc ASEAN - IGF giai đoạn 2022-

2025, để đệ trình AMMin 8 thông qua (5 phút thảo luận). 

11:25 – 11:30 

(5 phút) 

Nghỉ giải lao ngắn 

IGF đăng xuất 

Đại học Queensland đăng nhập  

MỤC 8: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN 

(SACM) 

11:30 – 11:45 

(15 phút) 

8.1. Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu Triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản 

ASEAN; Nghiên cứu Xác định phạm vi Hệ thống Cơ sở Dữ liệu ASEAN, 

AMDIS, (Hợp phần 1 & 2) 

Chủ trì mời Nhóm tư vấn Dự án Tăng cường Hợp tác ASEAN về Khoáng sản (Dự 

án SACM) - Đại học Queensland – giới thiệu ngắn gọn bài trình bày dự kiến báo 

cáo trước AMMin 8, gồm 2 Báo cáo cuối cùng: (trình bày 10 phút). 

• Hợp phần 1: Nghiên cứu Triển vọng phát triển Hợp tác Khoáng sản ASEAN 

(Nghiên cứu DPAMC). 

• Hợp phần 2: Xác định phạm vi và phân tích để nâng cấp AMDIS (AMDIS 

Scoping). 

Hội nghị có thể xem xét thông qua hai Báo cáo trên, bao gồm việc phê duyệt việc 

phát hành công khai Nghiên cứu của DPAMC (Thảo luận 2 phút) 

Các Quốc gia ASEAN có thể đóng góp ý kiến cho các bài trình bày trên (3 phút 

thảo luận). 

11.45 – 12.05 

(20 phút) 

8.2. Các báo cáo tiến độ về: Nghiên cứu tăng cường tiềm năng địa chất và xây 

dựng chính sách phù hợp phát triển khoáng sản ASEAN (Nhiệm vụ 1 & 2) 

Chủ trì mời Nhóm Tư vấn của Dự án SACM trình bày tóm tắt tiến độ của: (15 phút 

trình bày) 

• Nhiệm vụ 1: Nâng cao tiềm năng địa chất: xây dựng Chiến lược thăm dò 
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khoáng sản ASEAN, bao gồm khuyến nghị sơ bộ về Chiến lược thăm dò khoáng 

sản ASEAN. 

• Nhiệm vụ 2: Xây dựng chính sách phù hợp: xây dựng chính sách, quy định và 

các tiêu chuẩn quản trị để thu hút đầu tư thăm dò, bao gồm các khuyến nghị sơ 

bộ về các lựa chọn và ưu tiên giải quyết các trở ngại chính đối với đầu tư. 

Hội nghị có thể xem xét khuyến nghị và hướng dẫn, nếu có. (5 phút thảo luận). 

12:05 – 13:30 

(1 tiếng 25 

phút) 

Nghỉ ăn trưa 

Đại học Queensland đăng xuất 

AFMA đăng nhập 

13:30 – 13:45 

(15 phút) 

MỤC 9: BÁO CÁO CỦA CÁC HIỆP HỘI KHAI KHOÁNG ASEAN 

Chủ trì mời AFMA giới thiệu tóm tắt Báo cáo dự kiến trình bày tại AMMin 8, tập 

trung vào: (8 phút trình bày): 

• Những trở ngại trong đầu tư, các rào cản đối với phát triển khoáng sản bền vững 

mà các công ty khai thác mỏ đang hoạt động trong ASEAN phải đối mặt trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19. 

• Vai trò của khu vực tư nhân/các công ty khai thác và vai trò của AFMA về cách 

thúc đẩy các công ty trong nước và quốc tế đầu tư vào ASEAN trong tất cả các giai 

đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, bao gồm cả cơ hội của ASEAN để đáp ứng 

nguồn cung khoáng sản cho nhu cầu năng lượng sạch. 

• Các sự kiện / hoạt động của AFMA liên quan đến ASEAN. 

Thái Lan, với tư cách là quốc gia đầu mối hợp tác với AFMA, có thể có ý kiến với 

bài trình bày trên (4 phút). 

Hội nghị có thể lưu ý và / hoặc có ý kiến hướng dẫn, nếu có (3 phút thảo luận). 

13:45 – 13:50 

(5 phút) 

Nghỉ giải lao ngắn 

AFMA rời khỏi phòng họp 

13:50 – 14:10 

(20 phút) 

MỤC 10: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HỢP TÁC ASEAN VỀ  

KHOÁNG SẢN (AMCAP-III) GIAI ĐOẠN 2: 2021-2025 

Chủ trì mời Malaysia, Chủ trì Nhóm Chuyên trách xây dựng AMCAP, trình bày Dự 

thảo cuối cùng AMCAP 2021-2025, gồm các nội dung: (10 phút): 

i) Chủ đề chung của AMCAP Giai đoạn 2. 

ii) Bốn Nhóm Chương trình của AMCAP Giai đoạn 2 gồm: các Trọng tâm chính, 

các Chiến lược dựa trên kết quả (OBS), các Dòng hành động, các Sự kiện quan 

trọng hàng năm. 

iii) Cơ chế thực hiện và giám sát của AMCAP Giai đoạn 2. 

iv) Điều phối viên của các Dòng hành động. 

Hội nghị có thể xem xét các kiến nghị, thông qua AMCAP-III Giai đoạn 2, để đệ 

trình AMMin 8 thông qua (10 phút thảo luận). 

MỤC 11: NHIỆM VỤ ƯU TIÊN HẰNG NĂM CỦA LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN ASEAN (THUỘC 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT AEC 2025) 
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14:10 – 14:20 

(10 phút) 
11.1. Tiến độ các nhiệm vụ ưu tiên năm 2021 lĩnh vực khoáng sản 

Chủ trì mời ASEC cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên năm 2021 của 

lĩnh vực hợp tác khoáng sản ASEAN, thời gian trước tháng 10 năm 2021. 

Hội nghị lưu ý và đóng góp ý kiến hướng dẫn, nếu có (5 phút). 

14:20 – 14:35 

(15 phút) 
11.2. Cập nhật tiến độ về các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng 

sản năm 2021, do Brunei Darussalam Chủ trì 

Chủ trì mời ASEC và Brunei Darussalam trình bày Dự thảo khuyến nghị, Dự thảo 

Tuyên bố kèm theo về các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản 

(PED) của ASEAN trong nhiệm kỳ 2021 do Brunei Darussalam chủ trì về “Các yêu 

cầu hợp tác trong khu vực về khoáng sản: Các khuyến nghị chính để ứng phó với 

Cơ hội và Thách thức trong tương lai” (8 phút trình bày). 

Hội nghị có thể xem xét, thông qua Dự thảo khuyến nghị và kèm theo Dự thảo tuyên 

bố đệ trình lên AMMin 8, nếu thích hợp (7 phút thảo luận). 

14:35 – 14:45 

(10 phút) 
11.3. Đề xuất danh sách các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện năm 2022 lĩnh vực 

khoáng sản 

Chủ trì mời Ban Thư ký ASEAN trình bày Danh sách đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên 

năm 2022 của Hợp tác Khoáng sản ASEAN để đệ trình lên Ủy ban Toàn thể Cộng 

Đồng Kinh Tế ASEAN (AEC) (CoW) vào đầu năm 2022 (5 phút trình bày). 

Hội nghị có thể xem xét và thông qua các khuyến nghị nếu thích hợp. (5 phút thảo luận). 

MỤC 12: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ASOMM+3 LẦN THỨ 14 VÀ AMMIN 8 

14:45 – 14:50 

(5 phút) 
12.1. Công tác chuẩn bị cho ASOMM +3 lần thứ 14 

Hội nghị có thể thảo luận về Chương trình dự kiến ASOMM+3 lần thứ 14, tổ chức 

vào ngày 07 tháng 10  năm 2021. 

14:50 – 14:55 

(5 phút) 
12.2. Chương trình Khai mạc và Chương trình dự thảo AMMin 8 

Việt Nam trình bày tóm tắt chương trình của Lễ Khai mạc AMMin 8, tổ chức vào 

sáng 08 tháng 10 năm 2021 (3 phút trình bày). 

Chủ trì dẫn dắt thảo luận để hoàn chỉnh Chương trình Dự kiến Ammin 8 (4 phút 

thảo luận). 

14:55 – 15:45 

(50 phút) 
12.3. Dự thảo Báo cáo của Chủ tịch ASOMM đệ trình AMMin 

Chủ trì Hội nghị thảo luận và hoàn thiện Báo cáo của Chủ tịch ASOMM đệ trình 

AMMin, nội dung cụ thể: 

(i) Báo cáo của Singapore, Chủ tịch ASOMM 20, tập trung vào kết quả Đánh giá 

cuối kỳ của Kế hoạch Hành động Hợp tác Năng lượng ASEAN (APAEC) Giai đoạn 

1 cũng như những giải pháp chính khác trong 2020 (10 phút trình bày bởi 

Singapore và 10 phút thảo luận) 

(ii) Báo cáo của Việt Nam, Chủ tịch ASOMM 21, tập trung vào tiến độ thực hiện Kế 

hoạch công tác năm 2021 và các hoạt động thuộc Dự thảo AMCAP giai đoạn 2 (10 

phút trình bày của Việt Nam và 10 phút thảo luận). 

Chủ trì dẫn dắt thảo luận và hoàn thiện các kiến nghị của ASOMM tại AMMin 8. (5 

phút trình bày của Việt Nam và 5 phút thảo luận). 



Đến ngày 24/9/2021 

Thời gian Nội dung 

15:45 – 16:00 

(15 phút) 
Nghỉ giải lao 

16:00 – 16:10 

(10 phút) 
12.4. Báo cáo của Nhóm Chuyên trách xây dựng AMCAP tại AMMin 8 

Chủ trì mời Malaysia, Chủ trì Nhóm Chuyên trách, trình bày ngắn gọn bài thuyết 

trình tại AMMin 8 để kiến nghị AMMin 8 thông qua AMCAP Giai đoạn 2: 2021-

2025, tập trung vào những nội dung sau (5 phút thuyết trình): 

• Tóm tắt nội dung các Hội nghị của Nhóm Chuyên trách xây dựng AMCAP. 

• Phương hướng / chủ đề mới của AMCAP Giai đoạn 2. 

• Trọng tâm chính, OBS và Dòng hành động của AMCAP Giai đoạn 2. 

Hội nghị có thể xem xét, có ý kiến hướng dẫn, nếu thích hợp (5 phút thảo luận). 

16:10 – 16:40 

(30 phút) 
Mục 13: THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA AMMIN 8  

Chủ trì dẫn dắt thảo luận về Thông cáo báo chí để Hội nghị xem xét và thông qua. 

MỤC 14:  NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC                                 

16:40 – 16:55 

(15 phút) 
14.1. Kết quả của cuộc họp Ban Giám khảo (BOJ) của Giải thưởng Khoáng 

sản ASEAN lần thứ 3 (AMA 3) 

Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo AMA3, báo cáo kết quả chính họp chiều ngày 

4/10/2021, nội dung cập nhật Hướng dẫn cho AMA; lịch trình/thời gian chuẩn bị 

cho AMA 3. (10 phút trình bày). 

Hội nghị có thể xem xét và ý kiến hướng dẫn, nếu thích hợp (5 phút thảo luận). 

16:55 – 17:00 

(5 phút) 
14.2. Cập nhật thời gian thực hiện hoạt động hợp tác năm 2021-2022 

Chủ trì mời Ban Thư ký ASEAN trình bày Thời gian dự kiến Hợp tác Khoáng sản 

ASEAN 2021-2022, để các nước thành viên biết và / hoặc xác nhận. 

17:00 – 17:05 

(5 phút) 
MỤC 15: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2022 

Chủ trì mời Brunei Darussalam thông báo kế hoạch và thời gian dự kiến cho Hội nghị  

các Nhóm Công tác và ASOMM năm 2022. 

17:05 – 17:10 

(5 phút) 
MỤC 16. XEM XÉT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO 

Chủ trì Hội nghị xem xét và thông qua Báo cáo ASOMM 21 (lấy ý kiến các nước) tổ 

chức vào ngày 06/10/2021 do Việt Nam đăng cai thông qua nền tảng trực tuyến. 

17:10 – 17:15 

(5 phút) 
Diễn văn Bế mạc của Chủ tịch  

Việt Nam, Chủ tịch ASOMM 21, đọc Diễn văn bế mạc. 

17:15 – 17:20 

(5 phút) 
Chụp ảnh lưu niệm 

Tất cả đại biểu bật camera để nước chủ nhà Việt Nam chụp ảnh. 

KẾT THÚC HỘI NGHỊ 

 

   


